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m m e r 10 vierde jaargang 
nadruk verboden 

x in de kantlijn betreft de vraag 
_ » » " " het antwoord 

Goeden avond, vrienden, . 
Wij zijn niet onfeilbaar, zelfs niet alwetend, daarom dient U 

ook zelfstandig na te denken. 

IS CHRuTUS DE ENIG ZALIGMAKENDE ? 

Bij dit onderwerp zijn er verschillende interpretaties mogelijk. 
De zuiver kerkelijke is deze; 

Jezus is uit de .dood herrezen. Allen, die in Hem geloven, zullen 
door Hem eveneens uit de dood worden gewekt. Hierbij staat Jezus ge -
heel alleen in het middelpunt..Hij alleen is het, Die de mens kan be -
hoeden voor de tweede dood, waarvan Hij ons spreekt. 

Voor wij ons hier al te zeer aan vast gaan klampen, lijkt het mij 
wel goed eens na te gaan, hoe dit geloof tot stand kwam. Ik mag wel na-
drukkelijk zeggen, dat in de oude tijden de Joden zeer lang hebben ge-
meend, dat dood 'dood was. 

In de lessen van de Prediker vinden wij een verwijs hiertoe,wan-
neer hij zegt Eet is beter een levende hond te zijn, dan een dode 
leeuw..... Hiermee bedoelde hij zoiets als: Denk eerst om je leven en dan 
pas om je heldenreputatio» 

Bij Jesaja vinden wij de opvatting, dat degenen, die dan zullen 
levon, wanneer de Messias komt >door Hem zullen worden opgenomen in een 
stoffelijk rijk, waarin geen dood meer bestaat. Een rijk overigens,dat 
bij een letterlijke interpretatie dan gelegen zal zijn in het land 
IC&nSicicin • 

In dit geloof is er nog geen sprake van een persoonlijk voortbe-
staan en kan ook geen sprake zijn van een zaligmaking. 

Later vinden wij menige uitlating, die ons toont, dat de mens ge-
looft bij de komst van de Messias te aillen herleven. 
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Men is niet neer op hot nageslacht aangewezen om alleen daarin 
een mogelijkheid tot voortbestaan te vinden. De mens zal persoonlijk , 
zoals hij was, uit de dood worden opgewekt. 

Overigens was zelfs ten tijde van Jezus' leven op aarde hier nog 
enig verschil over. De Sadduceeën geloofden b.v. uitdrukkelijk niet in 
een mogelijk persoonlijk voortbestaan na de dood. 

Ik hoorde zoeven onze vriond daar roepen, dat het niet juist is. 
Ik kan mij begrijpen, dat ü dit anders geleerd heeft. Dit neemt niet 
weg, dat wij hierbijeen zijn om ook vooral de feiten even onder de 
loep te nemen. • 

x IJ spreekt hier van het Oude Testament. 
Zeker. Ik citeerde enige punten, die de ontwikkeling van het geloof 
aan een voortbestaan weergeven. Die punten zijn door mij geïnterpre 
teerd volgens de stellingen, die algemeen golden in de tijd, dat de pro-
feten spraken. 

Ik heb het hier niet ovor een mogelijk later daaraan gegeven uit-
leg. Ik kan zelfs nog iets verder gaan. Het geloof aan een persoonlijk 
voortbestaan ontstond in feite pas + 400 jaar voor Christus. 

De gedachte, dat do komst van de Messias tevens een verlossing 
van do dood zou betekenen - en dat ligt mede in dit zeligm'aken opge ' -
sloten - groeide langzaam maar zeker uit tot oen soort obsessie. Juist 
dan verschijnt Jezus op het toneel. 

Ook Hij sprookt ovor een voortbestaan, waardoor Hij komt tot go-
schillen en meningsuitwisselingen met anderen, lïaar ik meen, vindon wij 
dezen vooral in Lukas vermeld. 

Hier ligt do grondslag; de behoefte aan een persoonlijk voortbe-
staan wordt steeds groter. Een lichamelijk voortbestaan en een lichame-
lijke opstanding, zoals die in do tijd van Jezus' loven algemeen aan -
vaard ?>rerd, heeft in de moderne tijd plaats moeten maken voor oen go -
loof aan het voortbestaan van de ziel. 

Aan do hand van do Evangeliën , het Oude Testament ook,zou aan -
va. rdbaar te maken zijn, dat de mens, die sterft, inderdaad dood is , 
sluimert. Hij zal uit deze'rust eerst gewekt worden, wanneor Jezus 
komt om Zijn rijk op aarde te vestigen. • 

Dit klinkt dóór in de Artikelen dos Geloofs on wordt ook weer -
spiegeld in do Openbaring van Johannos en de geschriften der apostelen. 
Ook in de schrifturen van Paulus vinden wij aanwijzingen in deze rich-
ting. 

Wanneer wij alleen op do bijbel en de evangeliën afgaan,wordt 
het ons wel heel erg moeilijk gemaakt de term"ohig-zaligmakonde" te 
omschrijven en te verdedigen. 

Bij een letterlijke interpretatie vinden wij in do Heilig.o Schrift 
n.1, zoveel tegenspraken , dat wij zelfs nu nog op grond darrvan zou -
den kunnen verkondigen dood is dood. 

U begrijpt wel, dat ik - al is hot alleen maar door de aard van 
mijn eigen ervaringen - een dergelijke mening niet voorsta. Wel kan ik 
stellen wanneer er sprake is van oen voortbestaan, kan dit niet voort-
vloeion uit het verschijnen van Jezus op aarde alleen. Dan moet dit 
voortbestaan deol zijn van oen Goddelijke wet, » 

l.et is dan reeds daarom onjuist, wanneer wij stellen, dat Jezus 
do enig zaligmakende is. Wij hebben hier immers te maken met een bo 
paalde persoon en een bopaalde leer. Die leer zal vorvormd worden door 
de tijdon, tot de legondo van Jezus voor do mens evenzeer een soort 
zinrijk sprookje is geworden, als nu de helden- en Godenverhalen van 
andere, nu vergane volkeren. Wij mogen ons op do huidige leor niet ba -
soron. 
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Ik meen, dat juist vanuit een Christelijk standpunt - ik " b e -
schouw mijzelf zeer 'Zeker nog als Christen - mag worden geprotesteerd 
tegen do samenvoeging van de b • grippen "Jezus" en "alleen zaligmaken". 

• Nu ik dit moet zeggen, is het wel goed, dat ik al aan deze kant 
ben , anders zouden mijn kerkelijke superieuren mij mores leren. 

In de stelling van het onderwerp komt een ander begrip naar vo -
ren. Wij-vinden daar niet de naam Jezus, doch Christus. Wij kunnen het 
woord Christus in verband brengen met woordafleidingen als b.v. gulden. 

In de Heilige Kalender van de Roomse kalender bestaat zolfs een 
Chrystostymus, een "guldon mond". 

Misschien windt U het wat stoutmoedig van mij,dat ik dit laatste 
begrip over wil brengen op de Christus. Christus is het gouden licht 
Gods. Hij is dc stem Gods, die door alle tijden heen - ongeacht do 
sfeer, wereld,<of persoon - gehoord kan worden door alle dolen van de 
Schepping. 

De Christusgeest is - voor mij althans - de grote openbaring van 
de Goddelijke liefde. Om tot God te komen, ons te bevrijden van al het 
lage en misleidende van ons bestaan, moeten wij werkelijk de kant uit-
gaan van Gods liefde. 

U had misschien verwacht, dat ik na deze inleiding zou zeggen , 
dat Christus niet de enig zaligmakende is. Dan spijt het mij voor U , 
want indien ü rekening blijft houden, mot wat ik U zoeven heb gezegd , 
is Christus de enig zaligmakende. Hij is niet een enkele figuur in de 
geschiedenis, of hot centrale punt van een godsdienst. Hij is een ui -
ting van de Goddelijke Kracht Ze-lfj tijdloos en onbegrensd, altijd be-
reikbaar, altijd aanwezig. 

Laat ons proberen op deze basis - zo goed wij dj.t; kunnen - nuch-
ter na te donken. 

Bon lichaam heeft voedsel nodig. Menig lichaam proforeort zelfs 
nog wat vloeibare voeding erbij. 

Wijn. 
Ja, eon glaasje wijn op zijn tijd. Wanneer dat lichaam die voeding 
ni it krijgt, kan het niet normaal moer bestaan. Het gaat ten onder , 
vóór hot geloerd heeft op eon andere wijze te voorzien in zijn behoef-
ten . 

Ik zou de Christusgeest willen vergelijken met voedsel en drank. 
Wanneer eon mens in zich alleen haat kent, verwerping en verachting , 
wordt zijn leven steeds bitterder on kleiner. Hij zal niet moer in 
staat zijn te begrijpen, wat er aan moois rond hom is, Hij sterft a.h.w. 
geestelijk door eon gebrek aan ervaringen en bewustwording. Hij wordt 
teruggebracht tot eon ondergang on eeuwige duisternis door zijn onver-
mogen iets van het enig ?/aro voedsel dor ziel, de liofdekracht God te 
aanvaarden. 

Wanneer dit juist is, moeten wij toch wel aannemen, dat diozelf-
de kracht or ook al voor Jezus is geweest. Hoe zouden anders do aarts-
vaders in de hemel kunnen zijn? Hoe zouden er dan wezens kunnen bo 
staan, die zich onttrekken aan de dood, met vurigo wagens ten hemel op 
worden genomen, om eens terug te kor- n? Hoo zou do eeuwigheid andors 
kunnen bestaan? 

Hierom ®g ik vanuit mijn standpunt; Ja, Christus is do.enig za -
ligmakende. Hij is niet o<5n persoon. Misschien is Hij voor eon kort o-
genblik van Zijn onbegrensde bestaan een wezon geweest, dat zich bovoer-
tuigdo in Jezus van Nazareth. 

Misschien zijn er ook vele andoron geweest, die deze kracht eon 
voortuig waren en de kracht in zich hebben gedragen, om zo het goudon 
woord tot de mensheid to kunnen sproken, maar zonder dio Christusgeest, 
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dozo voor ons 'kenbare nn ervaarbare uiting van de Goddelijke liefde -
kracht, blijft ons niets over dan duister en dood. 

Er is geen geluk te vinden in de eenzaamheid. Slechts in het 
deel zijn van do kosmos is geluk te vinden. Do eeuwige zaligheid,in -
dien U het liever zo wilt noemen, 

Jezus was oen groto en zeer machtige geest. Hij was belangrijk -
Belangrijk misschien wol boven alle denken van Zijn tijd uit. Belang -
rijk -misschien zelfs bovon allo donken van deze, Uw eeuw. 

Hij was niet do Christus in zijn gohool. Kot was maar een frag-
ment, een brokstuk, dat in Tïom tot uiting kwam. 

In allo tijden, vanaf hot eorsto ontwaken van:de mensheid af,tot 
de laatste mens, die nog loven.zal op deze wereld, vanaf do eerste 
ziel, die zich bewust werd in de Schepping,.tot de laatste ziel, die 
zichzelf nog als een persoonlijkheid erkent buiten.God, is or voor mij 
goon weg tot eenheid met do Vader dan door do aanvaarding van do God -
dolijko liefde, de Goddelijke openbaring in ons, die ik noem: do Chris-
tusgeost. 

Op dozo'.manier, liovo vrienden, bevestig ik hetgeen er gostold 
word uit het volst van mijn hart, hot diepst van mijn denken, mijn we-
zen en mijn weten. 

Men zal U op aarde toeroepen; Maar wij hebben de enige waarheid. 
Men zal ü toeroepeni was ïï in hot bloed van het lam. Men zal ü zeggen; 
Slechts door de sakramenton zult gij. zalig kunnen worden, of; zonder 
do doop zult gij uitgeworpen zijn. voor allo tijden. 

Geloof zo niet 1 Geloof deze ponsen niet, die God en Gods liefdo, 
Gods rechtvaardigheid zelfs, willen maken tot een partijbelang, tot een groopsmonop.clio. 

God is groter dan cb hole wereld. Eeuwiger dan al, wat wij ons 
hierbij voor kunnen stellen. God openbaart Zich niot alleen^binnen <5on 
groep. God roept Zijn Schepping niet tot Zich mot slechts o'o'n stem , 
doch met ongetelde sternen. 

Men zal van 4zo verklaring zog;gen; zij' is ketters en demonisch . 
Maar dan vraag ik ü; is hot niet demonischer do mens te. leren, dat hij 
niet door eigen donken en streven, maar slechts door absolute gehoor -
zaamhoid aan andere mensenzon aanvaarding van hun gedachten voor do 
zijne)tot zijn God kan komen? 

Men zal ü zeggen, dat ik op deze avond do waarheid van do bijbel 
on de evangeliën heb aangetast. Ik zeg U, dat niemand dezen meer ros -
pekt-ert, dan ik. Doch ik repektoort zo slechts, voor wat zij zijn : 
niot do eeuwige en onveranderlijke stom Gods, neergogrift in woorden , 
die eeuwig en in dezelfde betekenis zullen blijven bestaan, maar als 
do geschiedenis van een volk en zijn denkon; oen.geschicdonis van allo 
momenten, dat het Goddelijke licht is opgeflitst binnen hot ervaren 
van dat volk. .. 

De openbaring ook van oon nieuwe tijd, oen nieuwe wet. Zo gij 
• wilt- van oen nieuw verbond, de mens geopenbaard bij monde van do mens 
Jezus, Die in Zich het "Gouden Licht" van do Christusgeost droeg. 

Zo zijn er, die mij desondanks leugenaar, of demon willen noomon, 
zo vraag ik hen: hoe kunt gij, die ü op een enkele punt in do kosmos 
beroept, iets beseffen van do Goddelijke werkelijkheid? Hoe kunt gij 
mot Uw beperkte uitleg van. woorden en Uw eton van letteren iets begrij-
pen van oon werkelijkheid, die moer is dan wat gij kent op Uw wereld ? 

Bovenal zou ik willen vragen; kunt gij laven, mens, on gelukkig 
zijn, wanneer gij gelooft aan Gods willekeur?.Misschien bestaat ook 
do willekeur in God. Ik wout het niet. Voor mij is God. alleen aanvaard-
baar als de alomvattende kracht, die is onze liefdevolle Vader, dat , 
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waaruit wij geboren zijn nn waarheen wij terugkeren, dat, wat ons met 
het gulden licht van Zijn waarheid omhult van moment tot moment. 

Vrienden, als or maar c?6n weg zou zijn tot God, waarlijk ik zou 
aarzelen deze te gaan, zo zijn onderworpen zou zijn aan menselijk oor-
deel. ant te voel onrecht is or gebeurd in do naam van do ene wet,in 
naam 'van deze opvatting dor beperking. 

' Ik zou mij schamon zo in tc gaan tot eon God, die juist dit wil. 
Voor mij laat God dozo dingen toe in ?ijn liefde. Daarom durf en kan 
ik Zijn gouden licht met volle vreugde on hooi mijn wezon aanvaardon . 
Daarom durf ik op te gaan in Hem, wetende dat - wat Hij ook vorder mo-
ge zijn - Hij bovenal is de liofdo, die ons schopt ,on in stand houdt. 

' Dit one doel van Zijn wezen, dat ik dan bevatten mag en konnon 
kan noem ik., Christus, de enige weg voor ons, schepselen, om in to 
gaan tot God, onbeperkt door menselijk woton on monsolijko weg. Onaf -
hankelijk ook van pauselijke onfeilbaarheid, of toologischo doktrinen, 
waar de Christus een liefde is, die, zo zij zich weerkaatst ziet in 
eon'wezen, zolfs indion dit niet gelooft aan eon God, dit wezen wekken 
zal on brengen zal tot in do eeuwige eenheid met onzo Schepper, Di<? mij 
lijkt to zijn de varvulling on hel doel van al hot geschapene. 

Het is daarom, vrienden, dat ik U zegi Christus is do onigzalig-
makendc, Christus is de enige kr.cht, die hot ons mogelijk maakt aan 
onzo beperkingen te ontgroeien. 

Ik voeg erbijs Christus is niet eon leer, een band, of oen go 
bondonhoid in de menselijke zin, doch hot werkelijke verbond tussen 
God on schepsel, zoals dit bestaan hooft vanaf hot bogin dor tijdon . 

Ik hoop maar, dat U niet denkt; Hij is ivoor aan het preken...... 
Indien IJ wilt geloven in de enige waarhoid van Jezus Christus on 

dit geloof is U een steun bij Uw pogen to loven als oen waar Christen 
in.liefde tot God en Uw naasto, geloof dan zo. './ant het geloof is niet 
belangrijk. Belangrijks is het loven cn do wil om tot God -te gaan 

Geloof dus, zoals gij v/ilt, maar stroef mot hooi Uw wezen naar 
do Goddelijke liefdo. 
Nu, ik neen, dat voor U het ogenblik gekomen is om iets te doen,dat in 
geen enkele kerk zo gemakkelijk mogelijk is: do predikant op zijn num-
mer zetten. 

x Kan "een boeddhist onderschrijven, wat U zoeven gezogd hobt? 
Hij zal andoro termen gobruikon. Hij zal misschien niet durven, of mo -
gen spreken over Goddelijke liefde, Voor hem is liefdo te emotioneel -
Ik geloof niet, dat hij een onkel woord van hetgeen ik heb gezogd ,zal 
ontkennon als zijndd onwaar. 

?/annoer v/ij vorder gaan kijken bij al die andere vormen, die er 
zijn geweest cn nog zullen komen, dan moon ik, dat ook zij do achter -
grond zullen moeten erkonnon. 

Er is maar een weg tot God: dat is do weg dor liefdo. Wannoor 
dio liofde misschien verkeerd wordt geïnterpreteerd, zoals bij het 
shintoïsme, dat tot oen staatsgodsdienst word, zo blijft nog steeds 
golden, dat het ook daar gaat om eon opoffering, oen genegenheid, dio 
boven allo andere dingen uitgaat. 

Ik meen niet, dat er ook maar eon enkel geloof is geweest,waar-
in hot voortbestaan eon deel was van hot menselijk denkon, waarbij do 
liefdo uiteindelijk ontkend word. Ook al waren de gebruiken misschien 
voor westerse mensen wat vreemd. 

"Wanneer wij donken aan do Hussieten.... Zij-waren ook niet zo 
lief. Zij reformeerden ook niet alloon met hot woord on de liefdo,maar 
grepen naar. martelingen, wanneer hot woord tekort schoot. Zij waren 
waardigo evenbeelden van do inquisitours van Spanj' , 
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Do moslim, die in oon heilige oorlog een ongelovige verslaat , 
"behoort dit ook te'doen tor liefde Gods. Dus wij moeten niot ovor do 
verschijnselen gaan praten. 

lomand hoeft oens gezegd geef de mens oen graszaadje en laat 
hem oon tijdje alleen. Wanneer jo dan terugkomt, heeft hij er oon go -
hcir.i wapen van gemaakt 

Zo gaat hot met allo openbaringen ook. Zij worden vervormd. Hen 
maakt er hcclwat anders van. Haar als nu do achtergrond zuiver is 
Daar gaat het uiteindelijk toch vooral om. 
'Is hot niot juist te stellen, dat Jezus slochts Jezus kon zijn door de 
Christusgeost? 
Dat geloof ik niot, Jezus was Jezus, ook zondor de Christusgeost. Jezus 
werd de Leraar ,Die wij noemen Jozus Christus, door do Christusgeost. Bui-
ten deze had Hij Zijn taak niet naar behoren kunnen volbrengen}daarvan bon ik overtuigd. 
IJ sprak van de twoodo dood. V/at verstaat U daar eigenlijk onder.'' 
Ik heb dit niet aangehaald als doel van oon mening. Jezus zegt:. Wie Mij 
volgt, zal do tweede dood niet lijden. Het is Jezus, Dio dit zogt,niet 
ik. De interpretatie daarvan is veelal, dat men in de hol kont, dan 
wol sterft on voorgoed uitblust, wanneer men niet Jozus als do Verlos-
ser aanvaardt. Daar hon' ik hot niot helemaal oens meo. Op hot somina -
rio zouden zij de stuipjes krijgen, wanneer zij wisten, wat ik togen -
woordig denk. . 

Voor mij bestaat do tweodo dood in zo^orro, dat de ge.'St, die on-
voldoende bowust is on onvoldoende de Goddelijke kracht aanvaardt, zal 
'uitblussen in zijn geestelijke wereld en terugkeren tot do stof. om van-
'daaruit hernieuwd in to gaan on ao eerste, of stoffolijko dood her 
ricuwd te sterven. Dat is mijn interpretatie-

Mijn interpretatie komt hior eigenlijk niot zo heel erg bij to 
pas. Bovendien moot ik hoel erg oorzichtig zijn, want anders zitten 
wij dadelijk tot over onzo oren in do reïnkarnatio. Dat lijkt mij niot 
zo hooi org opwekkend als onderwerp. 
Is hot juist, wanneer ik stol, dat volgons U do .Christusgeost niet uit-
sluitend aan Jozus gebonden is, doch ook aan verschillende andere gods-
dienstleraren? 
Ik heb dat niet zo duidelijk uit willen sproken. Want dit vraagt woer 
eon definitief en nadere beschouwing van elke godsdienst op zich. 

Wat ik stolde, is- De Christusgeost hooft zich niet alleen door 
Jezus, maar ook door volo andoren .on in vele andore tijden kenbaar go-
maakt. Er zullon ongetwijfeld godsdienststichters bij zijn geweest , 
maar misschien moer, of evenveel, staatslieden, werkers en donkers zonder moor. . 

Want do Christusgeost, do verpersoonlijking van do Goddolijüo 
liefde, bepaalt zich niot alleen tot spreken. Hij is hot guldon licht, 
waaruit hot goodo voor ons geboren wordt, dat ons'niet slechts doet 
zion, welke middóLcn ter onzer''beschikking staan, doch ons ook leert 
dozo te gebruiken in ove oenstomming met de coddolijke wetten ton bate 
van allon. 

U ziet, dat U met het gestolde niet ongelijk hebt, ofschoon ik 
mij, - zoals oen voorzichtig man betaamt - iotwat diplomatieker heb 
uitgedrukt. 
Ja, want do titel is enigszins misleidend van hot onderworp. 
Dat bon ik met U oens, mar.r do titel- van het onderworp wordt gevolgd 
door oon vraagteken. 

Dozo wijze van behandoling werd noodzakelijk door do wijzo,waar-
op hot onderworp ons gestold werd. Iets, waarvoor IJ - niet ik - aanspra-
kelijk bent. IJ ziet: oen oude pastoor weet op zijn tijd zijn parochia -
non de schuld te geven.... 



Houdt men zich, waar U bont, ook nog bozig mot diplomatic? 
Wanneer wij ons met do mons moeten bemoeien, zeker, lieve vriend. Er 
is niets, wat oen mens zo moeilijk vortoert, als do waarheid over zich, 
zijn denken on zijn leven. Vandaar, dat wij proberen zo weinig mogelijk 
verwarring to stichten, ook al is hot onderworp misschien zó gestold , 
dat de behandeling daarvan diplomatic vergt. 
Dan hebt U het goed behandeld. 
Of ik hot goed hob gedaan, weet ik misschien later. Ik zal niet zo ne-
derig zijn om to zoggen, dat ik het naar mijn mening slocht heb gedaan. 
Pas als ik odn bon met Gód, kan ik werkelijk weten, of ik het goed heb 
gedaan. 
In welke verhouding staat do nieuwe woroldloraar tot do Christusfi 

guur? 
Als U spreekt over de Christusfiguur, bedoelt U natuurlijk Jezus. Dan 
is cr geen direkto verhouding, zij het misschien eon verder ontwikko -
Ion van stollingen, dio ook Jezus roods aan do mensen hooft geloerd. 

Indien U ovor do Christus spreekt, dan durf ik wel to zoggen ; 
hier openbaart zich Gods liefdo on kracht hernieuwd., zoals eens ook in 
Jezus, vanuit een mons op deze worold oi\ gooft deze de kracht o'n in 
houd om eon langzame, maar onophoudbarc vernieuwing van menselijk don-
ken en geloven mogelijk te maken.. De mens zal daardoor worden bevrijd 
van vele hindorpalon, dio in zijn denken bestaan. 

Vroeger waron do mensen niet zo knap. Nu is de mens vaak zo kiap, 
dat hij meent alles to weten. 

De Goddolijko waarheid krijgt nu oen nieuw jasje, dat moor 
sproolct tot U en Uw tijd. Kot gaat eigenlijk nog niet eens om U. Deze 
leer is in foito hoofdzakelijk bestemd voor do mensen, die oen 150 
jaar na hndon zullen leven. Dan pas zal dio leer zijn voilé kracht heb-
ben gewonnen. Dan ook zal er oen grote behoefte aan zijn. 

Gods geest staat wol buiten do tijd, maar ik geloof, dat Hij bc -
tor met uren cn minuten weet to rekenen, dan wij allen tezamen. 
Ik wil do dogmen van do katolioko kerk niet verdedigen. Toch zou ik U 
willen vragen, of de mensen, dio strikt gelovig katoliek zijn, God 
niet evenzeer achter zich zullen hebben. 
Dat doet mijn oude hart goed. 
Daar zoi ik het niet om. 
Ik goloof heel graag, dat deze vraag niet in de eerste plaats eon por-
soonlijko wol?/illondhoid was. 

Luister oons, mijn kind. Wanneer het nu gaat om do achtergrond 
van allo dingon - cn dat is de Christus voor mij , wat geeft hot dan, 
of je katoliek bent, protestant, soefi, of rozenkruiser, of wat dan 
ook? 

Wanneer do Christus loeft in jou on je vindt in do godsdienst 
stoun om dit intenser to beloven; dat Gods zegen met jc zij. Dan is 't 
toch goed? 

Maar wanneer wij do nadruk gaan loggen op de dogmen, i.p.v. op 
Goddelijke liofdokracht... .dan is het. vorkoord. Wanneer wij niot meer 
zeggons Geschapen uit God mo :ton wij allen liefhebben als onzo broeders 
en zustors, geschapen uit God moeten wij God liefhebben en Zijn liefdo 
uitdragen, hoe wij ook leven en waar wij ook zijn, dan wordt het ver -
ke erd . 

Geen leerstelling is krachtig boven het gouden licht Gods,do waar-
heid Gods, dio wij noomen do Christus. De Christus, Die is Gods liefde, 
geopenbaard in alle schepselen on soms sprekende tot do mens 'bij monde 
van de zuiveren en uitverkorenen. 

Jozus hooft geen dogmen gemaakt, dat heoft do mons gedaan.DÖ 
Boeddha heoft geon dogmen gemaakt, dat heoft de mons gedaan. 
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Hot dogna kan oon steun zijn. Hot raag niot zonder nocr verworpen 
worden, naar het hoeft not do Christus niets to nakon. 

Christus is liefde. Gods liefde. Niet een afzonderlijk wezen , 
naar do voor ons kenbare uiting van do Goddelijke lifdckracht.Wat geeft 
hot dan, wat wij vorder denken? 

Wij behoeven Rono niot to verdedigen, ofschoon er ook onder do 
pauson zijn, dio goed en zuiver, geïnspireerd do Christusgo-st op aar-
do uit ci ragen. 

Wij behoeven niet to sproken over de Calvinisten, of Lutheranen. 
Ook onder hen is sons oen nons, waardoor de Goddelijke liefdegoest,do 
Christus, werkt en spreekt. Hot gaat ons toch niot om do naam on do 
vorm? 

Ik heb vroeger oon huishoudster gehad. Een heel oudo, net als 
ik. Zij maakte galatten. Een soort wafels. Zij maakte die heel lokker. 
Denkt IJ, dat het mij nu iets uitmaakte, of die wafels nu rond, ovaal , 
of vierkant warrn ?Als zo m; ar goed smaakten. 

Waarom zouden wij ons om de vormen bekommeren, wanneer in allo 
dingen de grote liefdekracht'Gods to vinden is, dio ons allen verbindt mot onzo Schepper? 

Jat het andere betreft.... Wio het vreugde geeft, dio neme hot . 
Wie hot sterkte geeft, stouno zich er op. Dat zal ons niet doron en 
maakt do mensen niet meer of minder. Als zij maar Gods li ofdo beloven 
on uitdragen. Heer kan niemand vragen. 

Ik ben toch blij, dat iemand zo t rloops opkwam voor dingen,dio 
ik langzamerhand - en met vool pijn in mijn hart ~ opzij heb gozet. 
Maar de mens, hoe goed dan ook, zal binn-n de kerk toch altijd geleid 
worden door zijn herder, die van Christus en- van Jezus oen God naakt . 
Van Jezus, Dio toch ook hooft gezegd tij zult van Uw God geen gesne -
don beeld nakon en dat aanbidden. 

Onder 'dat beeld versta ik heus niot een Mariabeeld of zoiets , 
naar oon figuur buiten do Christus om. Ik denk aan Prof.Schoonmakors , 
dio oen good katolick werd, maar buiten de kerk leefde, omdat hij iet-
wat anders dac'ht dan do moesten. Hij word daaron door do kerk zoor ver-
guisd. 

Wat moet oon katoliok nu donken, wanneer hij dat heeft noogc -
maakt. Wat wordt dar.r eigenlijk aan gedaan? 
Heel weinig. Als or • ooit - dit moogt U van-mij aannemen, want ik heb 
vele jaren op de preekstoel gedaan en dagelijks hot Heilig Misoffor op-
gedragen - een priester is, die liefdeloos handelt, of veroordeelt , 
zonder to donken aan zijn werkelijke taak, die is het licht on do lief-
do van zijn Moester Jozus, van do Christusgeost Zelf ook, do mensheid to govon, voidient hij verwijt. 

Ontmoet U zo iemand, zog hem dan dit; oordoel niet, opdat gij 
niet geoordeeld worde. Want God spreekt tot U niot; veroordeel dozen 
en werpt ze uit, of; dwingt hen in te gaan tot Mijn rijk; doch; hoedt 
Mijne lammeren en weidt Mijne schapen. Weidt gij dan do schapen door 
zo te vernietigen, wanneer zij niot Uw banen gaan? Zijt gij gerechtigd 
zo uit te stoten uit do kudde, omdat niot Uw denkon weerkaatst wordt 
in de wijze, waarop zij God beseffen? 

Zog dan gerust daarachter dat bijbelso woord Wcc hen, dio zich 
rechtvaardig noemen. Want vole dagen zullen zij wonen en vernietigd 
zal hun trotse stad worden tot geen steen op do andere is gebleven on 
zij, dio zich thans trots verheffen, zullen gebaad worden in hun eigen 
bloed. ' . . _ , Als oen kerk, ja, nocr o n priostor - een gewijde Gods dan toch 
_ i n zij n stroven, donken on geloven anderen uitwerpt on neortrapt,dan 
diorit hij nog do kork, noch jezus, noch de Christus. Hij is dan gowor-
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dc n tot do uitdrukking van dc: duivel, do kracht, dio in haat dc mensen 
tot do ondergang voort. Dan is hij als do "briesende leeuw, dio rond 
waart over do wcirold, zoekende, wie hij kan verslinden. 

Zog die mens dan; Jezus hooft ü geleerd niot to oordelon»TJilt 
gij mij leren God te vinden, gij, dio de mensen veroordeelt on Uw lïeos-
tcr vcrloochont? 

Ik "bon lang priester gowocst. Daarom dacht ik hierover roods moor 
na. Ons rocht is het mensen to helpen. Niot zo to veroordelen en uit 
te stoten. 

Zolang or gevochten wordt om gezag , of o :n idee, i.p.v. om do 
aanvaarding van God door de monshoid, deugt or iets niot. 

Maar, liovo vrienden, hot wordt tijd voor mij afscheid van U to 
nomen. Ik deed dit vroeger vaak mot dc zogen, mot een "Benodicanus to". 
Ik zal dat vandaag nalaten. Niet, omdat ik U niot uit hooi mijn hart, 
met hocl mijn wezon Gods zegon toewens, maar om to voorkomen,dat U dc fout 
maakt, dio zo vaak wordt gemaakt; dat U do vorm misschien zoudt stol -
Ion hoven hot wozon. 

God zij met U vrienden. 
Goodon avond. 

-o-o-o-o-o-

Hct onderwerp voor volgende week is getiteld? 

HELPEN EN VERLEEND HELPEN 

-O-O-O-Q-O-

Goedon avond, vrienden, 
Vragenrubriok. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord, 

x M.i. gaat oon geost uit oigon beweging over naar dc stof om daar oen 
roeping to vervullen. Eon arts hoeft dan ook niot het rocht oen mede -
mons to doden, om zo oon oindo aan een smartelijk lijden tc makon. God 
zegt* Gij zult niet doden. 
U werpt hier verschillende vragen tegelijk op. In do eorsto plaats; is 
oon. roïnkarnatie, of inkarnatie vrijwillig, dan wel geschiedt zij on -
dor dwang van omstandigheden? 

Zover wij na kunnen gaan, is eon inkarnatie wel . oen vrijo 
keuzo, dus bestaat or oon andere mogelijkheid. Die andore mogelijkheid 
kan alleen gebruikt worden na het overwinnen van oon .zeer grote wcor -
s tand. 

Wanneer je inkarnoert, moet darrvoor een reden, oen bewcogrodon, 
bestaan. Zoldcn is dit eon bewust op aarde terugkeren om daar oen er -
krndo taak te volbreng n. 

In do moosto gevallen inkarnoert mon om aan omstandigheden in do 
sferen te ontkomen, dio minder begeerlijk, of onaangenaam zijn. 

In do twoodo plaats ;is het leven eon op zich staande taak?Dogo-
non, dio het leven van do-jnens als oen op zich staand geheel zion,ver-
geten daarbij, dat buiten ons hot tijdloze bestaat, waarvan wij oven -
zo.r dool zijn, als van onzo w>rold on tijdr 
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Het naakt weinig uit, of U iets in oen, of tien levens volbrengt, 
indien wij vanuit het stan'dpunt van do Eeuwige dit bezien. U zult in -
nors toch Uw bestomning vindon en het dool van Uw bostaan vervullen. 

Voor God naakt tijd niots uit. 
Indien oon arts een leven bekort on zo oen nons een ondragelijk lij-

don to besparen, is voor nij dan ook het grootste bezwaar zokor niet , 
dat oon levon daardoor voor de natuurlijke overgang beëindigd wordt. 
Hot op verzook van do patiënt beëindigen van dions levon door do arts, 
dio hooft vastgesteld, dat g^cn enkele nogelijkheid tot vermindering 
van lijden, of genezing, aanwezig is, lijkt nij niet verwerpelijk. 

Mijn bezwaar hiertegen berust dan ook op het foit, dat do arts 
in zou kunnen grijpen zonucr voldoende beraad en beschouwen van do toe-
stand, dan wel not oen onvollodigo konnis van do nogolijkhodon. 

In zekere zin is hier verder sprake van oon zolfnoord, waar do 
arts alleen dient te handelen op verzoek van zijn patiënt. 

Ik weet, dat er in hot westen groto bezwaren togen zelfmoord be-
staan. Dozen zijn niet noodzakelijk verbonden mot het godsdienstig be-
grip van do mensheid als geheel. Juist in do landen, waar men beter be-
seft , dat voor do i.ons dit loven cr slechts e'on uit velen xs, hooft 
men nindor on nindor groto bezwaren tegen hot doden van oen nons. 

Dit is logisch; door een nons lichanelijk te dodon , wordt ïm -
mors geen onherstelbare schade aangericht? 
Do goest hoeft dantoch zijn roeping, zijn taak, niet v rvuld? 
Wanneer U aanneemt, dat oon taak voor oon enkel leven bestaat, zodat 
het volvoeren daarvan ook binnen c'*n loven noot geschieden, hooit U go-
lijk. Het vervullen van oen taak vindt in feite plaats m het tijdloze. 
Het loven op aarde is slechts oen produkt daarvan, dat naar b hoeven herhaald kan worden. . 

B ü vervroegde overgang is cr geen werkelijke verandering. Voor 
do ziel zelf is or slechts sprake van e n uitstel. Dit uitstel kan oon 
vertraging van bewustwording inhouden. Dat bon ik net u oens. 

Indien de vrije verkiezing van de nons is, meen ik niot, _ dat 
hier doorslaande argumenten touon kunnen worden ingebracht. Een zich 
doden, of doen doden in ogenblikken van paniek, of hopeloosheid, is 
niet aan te bevolen. . 

Do goest gaat dan over in een gesteldheid, die hot haar onmoge-
lijk maakt do overgang gohocl to aanvaarden en d-o konsekwontios daar -
van te beseffen. . . • Hot bezwaar schuilt hier dus in do nons, in diens eigen bewust -
ziin cn de gevolgen tijdons hot voortbestaan. Dio dokter heeft dan toch naar neer medelijden mot do stof dan mot do 
êIk&bén het niet met U eens. U zit in een tram, dio erg schommelt. U 
wordt onwel on men doet U twee halton voor Uw bestonning uitstappen , 
dan heeft U nog altijd do mogelijkheid met een volgende tram do reste-
rende afstand af to loggen, terwijl U ook nog kunt wandelen. 

Do stof is oen voertuig. Wanneer dit voertuig het U onmogelijk 
maakt Uw weg dor bewustwording op juisto en waardige wijze af te log -
gen, dan lijkt hot bezwaar togen oen verwisselen van voertuig m o t 
steekhoudend. . . , . , 

Deze wisseling noot op oen verantwoorde wijze geschieden. '•/« noc-
ton weten, wat wij doen. De bezwaren togon hot genoemde ingrijpen van 
dc arts is dan ook niot gericht op het feit, dat het levon wordt beëin-
digd maar op het foit, dat dit op onverantwoorde wijzo goschicdon kan 
of voor de goost, dio in hot beschadigde lichaam looft, minder goed 
kan zijn* 
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Br is gcon sprake van oen medelijden met do stof boven do geest, 
maar oon erkennen van hot li ven als oen betrekkelijk korte periode t. 
o.v, hot geestelijk bestaan. v..L-

Het is niot mogelijk to bepalen, of or sprake is van oen weldaad, 
dan wol van een misdaad, zonder elk geval afzonderlijk te bezien,Bo 
langrijk daarbij blijven stoods weer: 
a, do stoffelijke mogelijkheden, dio ondanks do ziekte nog.bestaan; 
b, do invloed van hot gebeuren op do geost van dc mens, dio men uit 

genade zou willen doden. 
Wanneer iemand nu zelfmoord ploegt om stoffelijke moeilijkheden to ont-

gaan, zonder dat van eon ongeneselijk lichamelijk lijden sprako is, 
kunt U dat dan aanvaarden? 
Ik kan dit alleen aanvaardbaar vinden, wanneer er sprake is van oen ab-
soluto oplossing van hot probleem. Er mogen niet alleen persoonlijke 
belangen on zucht tot ontgaan van moeilijkheden zonder meor een rol 
spolcnT 

In het stuk "Bo Dood van oen Handelsreiziger" kont een zelfmoord 
voor, die in enige mate aanvaardbaar zou zijn. Zelfmoord pleegden ook 
do martelaren, dio hun lev cn offerden, omdat zij op een bepaald punt 
niot toe wilden geven. Hun zelfmoord was - gezien de geestelijke aoh -
tergronden- aanvaardbaar. 

Men mag niet vergoten , dat zelfmoord nia.t alleen eon daadwerke-
lijk zichzelf dodon, naar ook oen veroorzaken van eigen dood met volle 
wil cn bewustzijn omvat. 

Ook dc zelfmoord in Japan, wanneer men gefaald had, of zijn-noes-
tor verloren had, was o.i. aanvaardbaar. Dit geschiedde immcis ceremoni-
eel, uit een overtuiging van goed handelen. 

Dit is heel iots anders dan do zelfmoord, dio wij in hot westen 
meestal zien. Deze is veelal een neurotisch verschijnsel.Zij kont voort 
ui oen tijdelijke, dan wol blijvende storing van zenuwstelsel on nis -
schien ook donken. Zij brengt vaak na het onherroepelijk stollen van 
dc daad bij laatste bewustzijn bovendien nog «een angstig verzot daar -
tegen net zich. 

Dan wil men de dood ontvluchten, tracht dc stof to herwinnen cn 
bindt zich zo ook in geestelijk bestaan aan allo onstandighodon,waar -
door non do zelfmoord pleegde. 

Do gebondenheid, die ontstaat, is onaangenaam, nutteloos on af-
keurenswaardig. Het gaat niet in dc eerste plaats on hot feit, dat con 
nons sterft. Het belangrijke is, dat hij sterft óp oen wijze, dio voor 
hen zelf niet aanvaardbaar is en een verstoring van zijn verder geeste-
lijk bestaan betekent. 

Zolfnoord moet dan ook worden afgekeurd, wanneer zij gebaseerd 
is op oen verstoord on onredelijk denkon, of wordt tot een zelfzuchti-
ge ontvluchting van moeilijkheden, dio men bovendien , wanneor hot oen-
maal to laat is, gaarne terug zou willen nonen. 
Er staat geschreven; gij zult niet doden. Dit houdt ook het Ik in. 
Is or sprako van een werkelijke dood als bedoeld, wanneer non over 
gaat nrar oen andere wereld? Indien wij het "Gij zult nio doden"let -
terlijk willen vertalen, mag de nons goen enkel wezen doden. 

Er staat-niet uitdrukkelijk Gij zult goen nenson doden...Wan -
noor jo vlees eet, ben jo volgons deze redenering dan ovon schuldig 
als iemand, dié zelfmoord ploegt. 

• Wanneer wij do zelfmoord realistisch bezien vanuit ons stand 
punt, blijkt, dat bepaalde vormen van zelfmoord aanvaardbaar zijn,go -
zion do geestelijke ontwikkelingen, die ermodo gepaard gaan. 
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Voorbeeld Jezus heeft in feite zelfmoord gepleegd. Hij h d minors do 
macht to ontkonon, bezat do mogelijkheid aan do dood te ontkonon on 
hooft Zich toch tor dood laten brengen. Hij hooft, zij het op passieve 
wijze, Zichzelf gedood on was m.i. voor Zijn oigon dood aansprakelijk. 
Toch zal niemand hot wagon Jozus'dood op dozo gronden af to keuren. 
Hij heeft Zichzelf geofferd. Dat is iots andors. 
Noen, dat is niet iots andors. Hot enige verschil ligt in do geestelijke 
gesteldheid, waaronder do gebeurtenis plaats vond. JJat noemt m o t weg, 
dat hot foit op zich gelijk blijft. Wij kunnen do naam van het feit 
wol veranderen, maar daarmede verandert do essence nog niot. 

Daaron stol ik juist Hot al of niet aanvaardbar zijn van zelf-
moord is afhankelijk van de gesteldheid, dio bij deze daad optreedt . 
De daad zelf is onbelangrijk. 

Ik ga nog een stap vorder. Indien ondor zelfmoord moot worden 
vorstaan;het bewust veroorzaken van eigen dood, ongeacht hoe, staat do 
hele kalcndor van heiligen en do lijst van holden vol mot zelfmoordo -
naars. . , , 
Jezus stierf voor de mensen. Ik kan de dood van die zieke aanvaarden , 
wanneer hij dit doet on niet langer andoren tot last to zijn,naar niet, 
wanneer hij hot alleen doet on aan zijn lijden oon emdo te nakon. 
Dat is hooi nooilijk to ondcrschoidon on kanalleen van geval tot go -
val beoordoold worden. 

Vandaar, dat ik nogmaals stol; het is do innerlijke gesteldheid , 
die bepalend is voor de betekenis van dood op. verzoek, of direkto zolf-
noord. Niot do dood, of do wijze van sterven op zich, naar do inhoud , 
dio non daaraan geeft, is uiteindelijk beslissend. 
Inspiratie naakt nensen soms tot ware geniën. Wat voor nut hooft dit , 
wann.or wekenlange stakingen uitbreken? Men noot dit toch ook vooer -
zion hebben b.v. in Amerika. ;at do er'n opbouwt, bro .kt de ander af. 
Wat do USA b.treft kan ik U zeggen, eat do staalstaking voor do groto 
staalproducenten eigenlijk aangenaam was on op oen juist ogenblik kwam. 
Ton tweede: do gedachten die oen ir. of genie creëert, gaat niet to -
loor en kan duizenden jaren blijven bestaan, ook al wordt hot projekt 
nooit uitgevoerd. . 

• Kijkt U naar do werken van Lconardo da Vinei on Micholangelo.Hun 
ontwerpen waren latere mensen een inspiratie, wa raoor dus volo dingon 
ten bate van do mensheid ontstonden, die anders niet, of niot zo snel 
ontstaan zoudon zijn. , . , 

Deze genialiteit hooft wol degelijk betekenis voor .do mensheid 
gehad, ook al word in do dagon van ontstaan slechts zoor weinig hier -
van verwerkelijkt. . . ,. „ 
Hoe geschiedt uittroding? Is hiervoor eon bizondore training nodig ? 
Hot bewustzijn onttrekt zich aan stoffelijke prikkels on projektert 
zich in oon ander bcr<ik , oen andere sfeer. 

Vergelijking; fabriekshal. Daverend lawaai. U loert dit lawaai 
uit to schakelon, waardoor U oon enkele ston op toon kunt horen en 
volgen, die niot in do hal zolf thuis hoort. 

Voorbeeld; radio. Zending van oon symfonieorkest.Daar tussendoor 
oen cnkol- morsosignaal. U woot do rost uit to schakelen on luistert al-
leen naar het morsosignaal, wat nu verstaanbaar wordt. Dat wel allor -
eerst. . , , , . . . 

Daarnaast verkrijgen wij oen .verplaatsing van hot bewustzijn . 
Dit betekent, dat bepaalde geestelijke vo rtuigon vrij worden. Hot is 
als do kablo van oen kabelballon, die losschiet, doordat do pal op de 
winch losgaat. Do pal is dan do uiterlijke prikkel. 
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jJe vraag blijft ochtor, in ho<.: vorro hetgeen tijdens .do. uit 
trading wordt beloofd, in do horsons kan worden vastgelegd. Dit laat -
sto goschiedt incidontocl on zoldon volledig. Uittreden, doet non haast 
automatisch. 

Er bestaat goon nons, dio tij dons zijn loven niet enige nalon 
uittreedt. De grote kunst is niet in dc eerste plaats het uittrodon , 
naar jc do uittreding herinneren. Daarvoor zijn gehcugenproovon nodig, 

In kursus II van hot vorige jaar hebban wij dit uitvoeriger ba -
handold, 

x Hotgeon ik bedoel is in waaktoestand. 
In waaktoostand kunt U niet uittreden, 

x Moot non dan slapon? 
Op het ogenblik, dat de geest uittreedt, is do geest zich bev/ust op 
oon andor dan het nornac,! stoffelijk terrein. Doordoor wordt gelijktij-
dig do bewustzijnsdronpcl voor het nornalc zozeer verhoogd, dat van 
oen nörnaal waakbewustzijn geen sprake kan zijn. 

Het is niet nogolijk gelijktijdig uit te troden on in jo li 
chaan gohoel bewust to zijn. 

Y/ij kunnon hier wel spreken van oan slaaptoestand, die lang, of 
kort kan zijn. Bij hot begin van bewust uittreden zal do uittreding 
altijd tijdens oen slaap, of diepe rust optreden. 

Ionand, die hot kunstje hr-eft geleerd, kan hot op do duurzilfs, 
terwijl hij een ogenblik rustig zit, of staat. Maar dan is or slechts 
sprako van oen zoor korto uittreding zonder belangrijke aktivitoiton . 

x Als die ballon dus. Even los on dan woer vast.Halfvast bestaat niet . 
Dc ballon is nooit helemaal los. Hot is o n kabelballon. Ik zei dan 
ook niot, dat do ballon losschiet, naar dat dc pal van de winch lo 
schiot, die de kabol bchoorst, wa,.rncda de ballon aan dc aarde gobon -
don is. 

'iijdons uittreding blijft ook do geest net hot lichaan gebonden, 
door iets, wat nen het gouden koord noent. 

Bepaalde zcnuwprikkols kunnon zo ook do gcost bereiken, terwijl 
dc gcost haar oigen prikkels terug kan sturen naar het lichaan, waar 
zij ijl het zcnuwstalsol kunnen wordorr opgenomen. 

x at voor antwoord zoudt "ü gaven op dc vraag van onze kindorun; 
Y7ic heoft God gonaakt? 
Ik zou zo zoggen; wij, nonson, hebben God genaakt. Wij weten, dat cr 
een kracht is, dio altijd is geweest, zoals voor jou do ouders er al -
tijd zijn geweest. 

Wij weten niot, waar God ergons begonnen is, of ontstaan is. Wij 
hebben Hon oen naan gogevon on voor onszelf aan God to kunnon donken . 

Het is niet zekor, dat do kinderen hier iots van begrijpen, naar 
coh dergelijk antwoord is neostal wel voldoende hun aandacht voorlopig 
op andere punten to richten, 

x wat is naya? Zij zijn oen wc erkaatsing, of eon projektic van het ho -
gor bewustzijn en als zodanig een begoocheling? 
Maya, of wol begoocheling, is de foutieve interpretatie, dio ontstaat 
bij hot beschouwen van do grotere werkelijkheid, of dolen daarvan , 
waardoor eon orkennon daarvan onnog lijk wordt. 

Wij zijn oen direkt doel'van het groot Goddelijke , van dc grote 
werkelijkheid. 

Wij bestaan in deze werkelijkheid cn zijn dus noch een weerkaat-
sing, noch een projoktio ervan. 

Dc voorstellingen, dio wij ons naken in ons onvolledig kennen 
van hot Ik en do worold, kunnen wol wordon gozion als weerkaatsingen 
of projcktics. 
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X 

Gevolg; wij zien wel iets, maar kunnen het niot in zijn waro ver-
houdingen- waarderen . Zo ontstaat in ons QHIX reeks van gedachten cn 
voorstellingen, die slechts zeer ton dele parallel lopen met do werke-
lijkheid. i o v c n ,n c Q n t o c : s t a n d j d i c kan worden aangeduid 
'met do woorden waan cn bogoocholing. 

x 'Heeft dit betrekking op onszelf, zowel als op onzo omgeving.' 
Zokcr. Ik zal or eon e e n v o u d i g voorbeeld van geven. 

Heeft U dc nieuwste hocdennodo gevolg? Er zijn dames, die menen, 
dat een dergelijke hood hen buitengewoon charmant staat on gunstige rc-
aktios wekken zal in de omgeving. In 9 van de 10 gevallen is dat bc -
goochcling, of waan. 

x U kunt dat makkelijk zoggen, ik heb do moed mot...... 
Hoe komt het, dat men door hot gebruik van bedwelmende middelen mooio 
visioenen krijgt ? . Allereerst moet ik konstateren, dat dio visaoenen lang m e t altijd mooi 
Z1JÏ1' Bedwelmende middelen kunnen ook nachtmerries veroorzaken en_ in 
sommige gevallen lijken do beelden op de demonon, dio sommige krankzmni-
S Ö n Z1Nièt elk bedwelmend middol zal ü dus to allen tijde mooie visi-
oenen geven. Wol zal oon bedwelmend middel ovor hot algemeen remmingen 
los naken, dio in U bestaan. In de oorsto plaats zal Uw fantasia met Uw begeerten en angsten 
binnen Uw eigen wezen gehcol vrij spel krijgen. _ _ 

In dc twoedo plaats kunt ü vaak gevoelig worden voor gebieden , 
dio U tot dan toe niet kende, of waarmode U buiton dit gift om goen 
kontakt mee kunt krijgen. . Bit is in do eerste plaats to wij ton aan eon sterke vergroting 
van gevoeligheid. 

Soms komt dit tot uiting in een abnormale gevoeligheid voor 
licht. Bij anderen kan een overgevoeligheid voor geluid ontstaan,zodat 
zii ic+.s kunnon horen, wat voor anderen niet hoorbaar is. Hot permanente geluid b.v.^at 't vliogon van eon vleermuis naakt, 
kan onder omstandighc don .soms gehoord worden. ,. v , 

Zo is hot soms ook mogelijk dingen te zien, of to horen,die bui-
ton hot normale her dk van do mens liggen on vaak zullen behoren tot 
hot astrale gebied. Mogelijk,naar niot zokcr. 

Da mooie visioenen ontstaan noostal ondor werking van do laatste 
indruk, die non had voor het niddol hot bewustzijn dood verdwijnen.Van-
daar, dat non zelfs in do gemeenste opiumkitten iots hooft staan, wat 
werkelijk mooi is, al is het naar oon vaasje, of een beeldje. _ 

In dc neer luxueuzo kitten zijn het vaak hooi nooie meisjes, dic 
io bedienen. Hierdoor geeft men oon aangename stimulans voor do dromen. 

Wann^ r het aangename ervaren zonder meer inharent zou zijn aan 
hot middol zelf, z o u d o n dergelijke maatregelen m o t nodig zijn. 
Ontstaan die mooie beelden dan alleen, omdat or mooie dingen hot laat-

7oalf°ikCrcodsnzeido, vallen alle ronningen wog. Je laatste prikkol is 
dan dus alleon hot begin van do droon. Do nons gaat vorder denkon daar-

° P' Alles, wat in hen aan begeerten on angston leeft, zal verder wer-
ken en aan do hand van dozo gedachton, dit beeld, eon gchocl opbouwen. 

Overigens kont het slechts zelden voor, dat de visioenen alleon 
m a r nooi zijn. Door hot wegvallen der ronningen krijgen bewustzijn en 
onderbewustzijn vrij spel mot do fantasie. De laatste en op het ogen -
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tlik van inslapen sterkste prikkels spelen daarbij natuurlijk oen gro-
te rol. 
Zijn God en duivel identiek? Wat oon teleurstelling voor bij,die altjjd 
dacht, dat onze God e ,n liefdevolle God was waaraan haa.t geheel vroond 
was. 
Hierop is naar e^n antwoord. Indien wij aannonen, dat God het enig-
zijnde on al omvattende is, noot a'lles, wat or bestaan kan, inklusiof 
duivel, haat enz., ook in God aanwezig zijn. Andors zou het niot voor 
ons kenbaar kunnen bestaan. 

In zekere zin kan dut, rustig v/orden gezegd, dat God en duivol i-
dentiok zijn; in hot punt, waarin 'zij zich niot nocr op een voor ons 
verschillend kenbare manier vertonen. i>aarbui ton zijn zij beiden voor ons kenbaar als togcngostoldo 
uitingen van hot Goddelijke,. 

Wij noeton u.i. golovon aan oon liefdevolle God, omdat wij al -
loon op dezo wijze or toe kunnen komen de Schopping - en dus ook hot 
Goddelijke - to accepteren en ons steeds moor tot eigen to naken. 

Wcos hierover niot to zeer teleurgesteld. Voor het bewustzijn 
kan er geen droogte zijn, wanneer niet oorst vochtigheid erkend word. 
Veen licht kan worden gov/aardoord, wanneer mon geen duister kont. 

Gold hoeft pas werkelijke betekenis, wanneer je platzak bont on 
voodsol krijgt pas zijn werkelijke waarde, wanneer je hongerig bont . 

Ou tot een kennen on waardoren to kunnen komon, zijn Vöor ons te-
genstellingen nodig. 

Eet feit, dat wij uit de togenstellingen do behoefte winnen ons 
te identificeren mot do liefdevolle God, is volgons mij hot bewijs , 
dat wij alleon langs deze weg er in kunnen slagen ons do gehele Godde-
lijke werkelijkheid te roalisoron. 

Vergeet U verder ook niet, dat dingen voor U goed kunnen zijn , 
die voor een ander kwaad zijn. Een zioko kan met con groin arsenicum 
worden gered. U zoudt cr ziek van'worden. 

Goed on kwaad, God on duivel, worden in feite bepaald door de wij-
zo, waarop wij tegenover het loven en do werkelijkheid staan5do wijze, 
waarop- wij deze dingen waarderen. 

Ofschoon er voor God geen good on kwaad bestaat, bestaat hot 
voor ons krachtens onz'o verschillende roaktios op de waardon, dio uit 
God voortkomen. 

Voor ons is hot belangrijk het goede na te streven, omdat wij 
alleon zo oen bevestiging kunnon krijgen van onzo gebondenheid aan God 
on de verbondenheid mot hot 'Goddelijke in onszolf zullen kunnen roali-
soron. 
Welke betekenis moot men aan hot woord huwelijk hechten? 
In welke zin? In geestelijke zin vorsta ik ondor huwelijk : eon zich 
voronigonTan geesten, die elkaar erkennen en aanvullen, terwijl zij 
bij oen vertoeven in do stof daaraan tevens stoffelijke uitdrukking kunnon geven. 

Dit ongeacht zegeningen, kontrakten en banden. 
Stoffelijk verstaat men ondor huwelijk heel vaak; oen verhouding, 

dio door oen boterbriefje goliconseord is. 
Ook wel: oen sandnvoogen van tweo nenson door eon korkolijko 

handeling, waarbij niot wordt geacht hot feit, dat van een workolijko 
eenheid nisschien nooit sprake kan zijn in goostolijke zin. 

Ik voor nij meen te mogen stollen, dat een werkelijk huwelijk -
eon huwelijk , waarvan non zegt, dat hot in do honol gesloten wordt -
alleen kan bostaany. wanneer in do cersto plaats oon grote gcostolijko 
aanpassing aan elkaar plaats vindt. 



- 9 6 -

M.i. zijn dc gonougton van do voortplanting hierbij secundair en 
behoren m.i. niet in het bizonder tot het huwelijk, naar zijn eerder 
een mogelijkheid tot uitdrukking van eenheid voor de wa rlijk gehuw 
don, die elkander roods op oen ander vlak vonden. 

Ik kan nij dezo noningen natuurlijk genakkolijker veroorloven 
dan U, die nog looft in oen wereld, waar conventies bestaan on usances, 
vaak de grootste rol spelen, 

x Hoe kont hot, dat bij do G.d.V. nooit eon vrouwolijko intolligontio 
door hot medium sprookt? 
Deze vraag wordt ons vaak gestold. Het antwoord iss 

In hot begin hebben wij ook vrouwelijke sprekers doorgelaton,Mon 
maakte da; rover grapjes met hot nediun, dat daarop verklaarde : 

Als ik nog eens belachelijk word genaakt, schoid ik cr neo uit. 
Toen hebben wij gedacht; Eet is niet zo Moeilijk het nannolijko elo 
ment in hot modium als persoonlijkheidsuitdrukking vervangend op to 
doon treden voor de m or vrouwolijko uiting, die wij zolf hebben. Laat 
ons dus do uitdrukking mannelijk laten. 

Wij proberen niet alleen U te leren, wat ons b. langrijk schijnt, 
maar ook in goede vrede to lovon met het medium. Dat is ook belangrijk, 

x Zijn er dus ook vrouv/en bij degenen, dio rond U staan? 
Ja, als U het zo wilt zeggen. Wij zouden natuurlijk boter doon te zeg-
gen: zij, dio vroegor vrouw geweest zijn. Dat is juister, 

x Als U het zo stolt, zou het modium van dat specifiek vrouwolijko toch 
weinig last hebben. Hoe zit dat dan? 
Dc persoonlijkhoidsuitdrukking van onze kant grijpt steeds terug naar 
do laatste vorm, waarin wij op aarde loefden, on daarin een zo groot 
nogolijko stoffelijke uitdrukking te bereiken, 

x Is hot mogelijk, dat sommigen van ons later op oon andere planoot over-
gaan als goest, of als stofmens? 
In iedor goval op do planeet a rdo. Misschien komt U als stof, of als 
gcost ook nog wel eens op oen andere planeet terecht. 

Ik donk niot,.dat dit dan èon planoot van dit zonnostolsol zal 
sijn»- Vandaar zult IJ ongetwijfeld overgaan. 

De geest loeft echter niot op'planeten, maar in bewustzijnsvlak-
ken, waarin eon onderling kontakt mogelijk is. 

Wij spreken dan ook ovor goostolijke werelden, zonder dat dit 
begrip ook maar iets gemeen hooft net oon planoot, of oon stoffelijke 
begrenzing. 

x Zo sproken wel eens over Venusnannotjes? Is dat dan waar? 
Zo sproken wel eens ovor Vcnusvroüwotjes on Marsnannotjes. 

Dogenon, die daarover spreken, geon uit van do gedachte,• dat op 
die planeten wozon leven, dio ook van die planoot stannon. 

Ik kan IJ wol vertollen, dat dit niet het geval is. Op Mars is ho- " 
gor dierlijk leven geweest. Door dc groto afstand van do zon on afkoe-
ling is dat nu niet moer mogelijk. Hot .igon loven van Mars is op het 
ogenblik betrekkelijk laag georganiseerd. 

V/at op Mars aan hoger loven bestaat, komt ergens andors vandaan. 
Op Vonus zijn de konditios zo, dat oen evontuoel menselijk loven 

daar oorst nog ontwikkeld 'zal nooton wordon. Eon nonsolijke levensvorm 
zal da&r echter nooit oon werkelijk menselijke vorm kunnen hobbon-

Er zijn zoveel planeten in hot Al - ook al hoeft maar d"<5n op do 
duizend sterren maar planeten -, dat er meer dan genoeg levensmogelijk-
heden bestaan. 

Wanneer IJ dus op oon planoot geboren moot worden, dio niot do 
aarde is, zal er alle mogelijkheid voor IJ bestaan'. 
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Kunt U ons iets van Uw vorig lov n vertellen? Wat doet IJ alzo aan ge-
ne zijde? 
Hot is bij ons geen gewoonte op dergelijke persoonlijke vragen in te 
gaan. Hot spijt mij dus U to noot en teleurstelIon, waar dit nijn vroe -
gore 1 vc n betreft. 

Ik kan U wel vertollen, dat nijn huidige aktiviteit in nijn sfeer 
o.n. bevat: het bijstaan van nenson en geesten in lagere' sferen; .. hot 
ontvangen van onderwijs uit hogere sferen, hot studeren' cn oxporincn -
toren op nijn eigen vlak. 
Ionand gaat naar oen psychiater, omdat hij angst gekrogen heeft voor 
bacteriën. Dit was ziekelijk. Do psychiater bracht hen in slaap. Hij 
vertelde, dat hij terugkwan oen Ronein was geweest Hij had dit in dio 
slaap ervaren. Kan non daar wa. rdo aan hochton? 
Üvor het algeneen weinig. In de oorste plaats kan oen werkelijk terug-
gaan op twee wijzen geschieden 

In hot eerste geval worden do impressies van de genen terug ge-
volgd, waarin non dus hot loven ven do ouders on voorouders terug zou 
kunnen vindon. 

In con andor geval wordon geestelijke indrukken van nogolijke 
vroegere ervaringen gevolgd. 

Vooral bij dit laatste is dc betrouwbaarheid zoor klein,Do nons 
h cft n.1. de gewoonte zich allerhande voorstellingen in het hoofd to 
halen. 

Men associeert zie, gaarne op bepaalde landen en begrippen. Ook 
onder 'u zullen er zijn, die dol zijn op Egypte, of Indië, naar zich ge-
heel niet voor China cn Japp.n interesseren. 

Andoren gaan juist weer in China cn Japan, of een ander land op, 
terwijl zij zich voor do rost niet interessoron. 

Dit kont hous niet voort uit hot feit, dat non vroeger daar mis-
schien vons geloefd hooft, maar oordor uit een eenheid van donken en 
aanvoelen, die men met dic gebieden meent to arvoron. 

Wanneer IJ .dan bovendien nog over bepaalde figuren uit het verle-
den binnen dat gebied hebt gehoord, is de kans hooi groot, dat U zich 
gaat voorstellen oen dergelijke persoon geweest to zijn, zonder dat 
dit op waarheid berust. 

Zelfs indien oen d o.. gelijke terugkeer tot oen vorige inkarnatie 
wol waarheid inhoudt, is zij betrekkelijk waardoloos. 

Voorbeeld; wanneer een garnalensalade door U wordt klaar genaakt, 
vindt ü dan het gcrocht, dat U klaar naakt, belangrijk? Of kijkt U 
naar do afval, do doppen van do garnalen enz.? 

U zult dat . cl niet doen. Dat afval is loog, Daor zit.niets noor 
in. 

Zo is hot ook nu bij oen reïnkarnatio. Wat ü vroeger gewoest 
bent, is vandaag niot belangrijk neer. Wat belangrijk was, is inners 
in dit leven node v.rworkt, Wat ovorblijft is oon lege voorstelling , 
die voor het hodon weinig belang heeft cn IJ hoogstens zou verleiden U 
to gaan beroonen op waarden, dic U nu niet werkelijk neer heeft» 

Aan een.dcrgclijko droon noet non dus niot to veel waarde hoch-
ton, zelfs indien het nogelijk zou zijn te bewijzen, dat.dit alles in-
derdaad zo is gewoest , zou non nog nooten ZDggcn; hot betekent niets , 
Je bent nu geen romcinso soldaat, naar doodgewoon noneor janson, of 
meneer piet rsen. 
Wat donkt U van 'Bridio Murphy"? 
Interessant, naar vorder van weinig betekenis. Hoon dan meteen do drie 

gezichten van Eva, Daar hebben wij ook te maken mot oen splitsing van 
persoonlijkheid, naar nu niot in tijd, maar in bolovingsdrifton van het 
hodon. 
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Belangrijk was hot niot. Uit do verschillende deelpersonen, de 
verschillende figuren noest uiteinc elijk do oonhoid naar voren konen . 
Bat word do stabiele persoon. Zo noot U nu ook naar over Bridio Mur -
phy denken, en ook ovor dio soortgelijke gevallen. 

Op zich is het vorlodon onbelangrijk. Een dergelijk geval kan 
hoogstens enige waarde hebbeb als oen bewijs voor hot nogolijk zijn van 
roïnkarnatie. 

Daarbij noet U naar onthouden; een bowijs hiervoor kan nooit ge-
bracht worden, zolang non in do wetenschap vasthoudt aan do for,ulo 
het bowijs noet voldoende on bevredigend zijn. 

Wanneer or ,n.l. geen lust tot aanvaarding bostaat, kan non 
juist door do cissbcvredigon (voor nij, naar dat zegt non niet ) - al-
tijd nog wel punten en mogelijkheden verzinnen, waardoor een varvar •--
pon nogolijk wordt. Ook zo is oon dergelijk goval van betrekkelijk weiT 
nig belang. 

Belangrijk is, wat ntf leeft. Daar gaat het on. Ik vind van dor-
gelijkc experimenten dan ook, dat zij over h t algeneen overbodig zijn 
en nagelaten nooton worden, tenzij hot noodzakelijk is on de persoon 
zolf to helpen. 

Dit laatsto is oon kwestie van nening.ü noogt het trustig zeer 
belang ijk vindon to weten, of ' vroeger nu Cleopatra, Marie Antoinetto, 
eon slavinnot jc , of oen boororaoisjo bent geweest. Maar meer dan into -
rossant kan hot voor U toch nooit zijn. Eccht or niet teveel belang aan. 
Betekent roïnkarnatie stoods een teruggang in bewustwording? 
Niot helemaal. Wanne r U in eon klas blijft zitten, krijgt ü ook dc -
zelfde stof nog een k er, naar zult U ze gemakkelijker vorworkon. Elke 
reïnkarnatio zal inhouden; oon herhaling van kondities en omstandighe-
den, waarbij U door- Uw grotara konnis anders zult kunnen reageren on 
zo moor bewust leven, 

Eon terugkeer naar oon lagere levensvorm, zoals sommige primitie-
ven nog geloven, hobben wij nog nooit gozion. ij hebben zelfs nog 
nooit gezien, dat eon inkarnatie onontkommlijk was. Wol zien wij hooi 
vaak, dat het do boste on naast aanvaardbare mogelijkheid is, maar nog 
nooit heb ik gezien, dat or geen alternatief bestond, waardoor do ro -
inkarnatio kan worden voorkomen . 
Wij sproken nu ovor do stof, maar is hot overgaan' naar een andara 
sfeer in de goest niet ongeveer hetzelfde in oon andere vorm? 
Dat is heol iots andors. In de stof bestaat een absoluto scheiding tus-
sen goost- on stofworclden. In do goest is dat niot hot geval. In de 
sferen ligt de zaak -ongeveer zo, U bont doof, stom on blind. U gaat 
iots licht zien. 'U bont'dan oon sfeer hoger. Dan gaat U wat moer zien: 
wit en zwart. Weer oon sfoor hoger. Dan komt U woor wat hoger. U kunt 
kleuron zien en gelijk een hooi sterk geluid horon. Langzaam maar zo -
kor gaat ü ook fijnere geluiden horon en leren sprekon. U blijft do -
zolfdc, Uw wereld blijft dezelfde, maar Uw mogelijkheden binnon dio we-
reld, Uw belevingen en Uw hantoringsmogelijkhedon ontwikkelen zich o — 
norm. , 

uit is een voorboold on dus niot geheel waar. Maar als boold 
van wat bij ons als verschil tussen sferon optrodon kan,duidelijk go-
noog. 

Hot woord is aan do laatste sproker. 
Goodo avond. 

-o-o-o-o-o-
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Goodcn avond, vrienden, 
Wij sluiten net Het Schone Woord. Uitdrukkelijk wijs ik erop, 

dat deze rubriek geen enkele pretentie heeft op literait gebied,of qcn 
poging tot dichten betekent. Kot gebruik van rijmen geschiedt om een 
zeker klankritme to bereiken, niet om een versvorm te vinden, 

V L U 'C H T 

l)e werkelijkheid is rauw, schrijnenden vol van pijn. 
Soms lijkt hot loven dolle klucht, 

maar pluk jo de vrucht van hot levon: 
zij is bittor, wrang cn dood als as. 

Wat kun jc in het leven verworven, wat kun jo nog doen, 
wat kun je nog bekekenen? 

Dc tijd snelt verder, zinneloos» 
Jc staat alloon on weet niot meer waarheen. 

Dan komt de gedachte: oen vlucht 1 

Ik wil mij onttrokken aan hot domcnj.sch drijvon van do tijd; 
ik wil ontvluchten aan zorgen cn gebondenheid. 

Ik wil weg uit hot leven. Ik wil weg uit het bestaan. 
Ik wil wog uit deze begrenzing. 

Dozo waan maakt mij ¥;aanzinnig. 

Jo dankt te vluchten, ma, r jc kunt niet vluchten. 
Al, waarvoor jo vlucht, wat je te verlaten streeft is juist, 

wat in jezelf looft. 
Daarom kun jc niot vluchten, want jo kunt jezelf niet ontgaan. 

Toch bestaat or een mogelijkheid tot vlucht 
uit do bitterheid van hot bestaan tot betera waarden. 

In het langzaam tikken van dc tijd weerklinkt iots van oen oouwighoid. 
Do zinloosheid van het eigen bestaan in het Ik 

kan soms door begrip van Goddelijke Schepping 
oen baan gaan brokon. 

Do ledigheid on do pijn kunnen U gaan sproken van oen verandering, 
of van oen omzetting, iots, wat in jezelf wordt;opgebouwd. 

Misschien raak jc zo met het leven vertrouwd en kun je hot aanvaarden: 

Omdat jc niot jezolf ontvlucht, 
maar vlucht slechts uit wanhoop, 

dia in je leeft, 
omdat jo hebt erkend: 

orgons is oen kracht, die dit Al een betekenis goeft. 

-o-o-o-o-o-
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b e t e r s c h a p 

Traag, stroperig gaan dc dagen 
van ziekelijk gebonden zijn, van pijnr 

Loodzwaro gedachten, dio in do nachten 
als krachten der dononon je honon. 

Vragend denken; wie zal nog aandacht schonken aan mi3? 
Gebonden aan ziekbed, 

bon ik slaaf van hot zijn. 

Een straal van licht. Iets minder pijn, 
iets sterker hoe donken gericht; 

mensen , die spreken; liodoron, dio klinken; 
zonnestralen, die in hot venste glas zinken. 

Een bloom, wat sfoer, hot klepperen van een deur 
nog medr.... 

Niet moer uitgeput, verveeld, 
houd je op jozelf to b e k l a t . 

Jo voelt iets rond je, dat schijnt mode te dragen 
al, wat je lijdt. 

beterschap, dio vorder gaat, tot de moede koorts hot, lichaam heeft verlaten. 
Dan is men bevrijd van roos en haten en neerligt in eon vol ontspannen zijn. 

Als herboren, als nooit tevoren, 
aa schouwend het zijn; 

Geniet je weer dc zon to zien, do wind te proeven, 
te tasten eon kilto van wint.r, die komt. 

Wat vreugde, weer jezelf to wezen, 
terwijl haat is verstomd, 

ziekte vergaan. 

Dat is beterschap hot herboren zijn uit ziekte tot bestaan. 
Geestelijke ziekten bestaan evenzeer 

als die van hot lichaam en moor. 
Ook U zult misschien - in eon gebonden denken -

steeds weer Uzelf voelen als oön, 
dio uitgeput, terneder zinkt. 
Tnt ook in U do uitputting hooft gezegevierd Tot o o k i n ü ^ d Q n P c n k l i n k t h G t fijne zingen van eon gedachte, 

niouw ontplooit een wereld, nieuw besef, waardoor in geest en stol, 
ie ie boven het Ik verheft ° en kont de wereld woer in volle levonsglono. 

-0-0-0-0-0-


